
Správa z EO Minsk, BLB 
 

Názov akcie: EO Minsk, BLR 

Termín: 21. – 23.7.2017 

Nominácia: SZJ: Majorošová 

 VŠC: Gregor – tréner, Matuszek – tréner, Milichovský, Žilka, Hajas, 

Rndl, Jambor - fyzioterapeut 

Ospravedlnení: Poliak – zranenie 

Tréner: Ján Gregor, Marek Matuszek  

   

  

Výsledky: 

 

-57 kg Viktória Majorošová (Slávia STU BA) – 9. miesto 

(20) 1 x výhra, 1 x prehra 

1. – Radchenko, UKR 

1´25´´ 10:0 kosoto-gari 

Pekne vedený zápas. Dobre si súperku vychýlila a hodila dozadu na ľavé kosoto-gari. 

 

2. – Borowska, POL 

25´´ šido:0 vyhýbanie sa úchopu 

1´30´´ 0:7 kouči-gari-makikomi 

2´ 0:10 seo-nage 

Zápas skúsená mladá pretekárka viedla od začiatku. Viktória si ju nevedela chytiť 

dvoma rukami a nachystať si útok. Predbiehala ju v úchope aj nástupoch.  

 

-81 kg Matúš Milichovský (VŠC DUKLA B. Bystrica) – 9. miesto 

(44)   1 x výhra, 1 x prehra 

1. – Tolkach, UKR 

25´´ 7:0 osoto-gari 

1´15´´ šido:0 vyhýbanie sa úchopu (P x Ľ) 

Hneď v úvode súpera pekne hodil na osoto-gari a potom zápas prakticky kontroloval.  

 

2. – Kirakozaschvili, GEO 

1´ šido:0 pištoľový úchop 

GS: 1´15 0:10 goši-žime 

Dobrý zápas s veľmi kvalitným súperom, v ktorom mal Matúš mierne navrch. Mal 

viacero dobrých nástupov, kde súpera ohrozil a nezaostával ani v boji o úchop. V závere 

zápasu aj v GS sa snažil zvyšovať intenzitu, no súperovi vyšla parádne akcia LxL, kde 

si ho skopol na kouči-gari na zem a hneď pokračoval v škrtení. 

 

-90 kg Peter Žilka (Slávia STU Bratislava – VŠC DUKLA) – bez umiestnenia 

(52)  1 x výhra, 1 x prehra 

1. – Harder, NED  

45´´ šido:0 pasivita 

2´ šido:0 pasivita 

2´30´´  Žilka osaekomi 5´´ 

3´25´´ 7:0 soto-makikomi 

Náročný zápas so známym pretekárom. Peter šiel dosť staticky a vždy ostal stáť vo 

vybojovanom úchope, z čoho sa súper pohybom dostal a Peter sa tak dostal vždy do 



nevýhodnej pozície. Vyšiel mu našťastie dobrý nástup na uki-goši, ktorý dotiahol na 

zemi cez soto-makikomi. 

 

2. – Aritmetov, RUS  

1´ šido:0 pasívny úchop 

1´30´´ šido:0 jednostranný úchop 

2´ 0:šido „obmedzovanie“ súpera – zatlačil ho úchopom do kolien 

2´40´´ 7:0 uči-mata 

3´ 0:10 kontra kosoto-gari  

Ďalší fyzicky náročný zápas, kde mal súper navrch v boji o úchop. Znova dobre zaútočil 

na uči-matu a nástup dotiahol. Hneď na to ale unáhlene nastúpil do kosoto-gari a súpera 

si stiahol na seba. 

 

V zápasoch bolo vidno, že Peter ešte nie je celkom v džudistickej forme – posledný 

turnaj absolvoval na ME a potom mal problémy so  zápästím. 

 

-100kg  Milan Randl (VŠC DUKLA B.Bystrica) – bez umiestnenia 

 (41)  1 x prehra 

1. – Gasimov, AZE 

1´ 0:10 tani-otoši 

Po aktívnom Randlovom začiatku, kde sa snažil ísť po úchope a začínať pohyb ho hodil 

na osobnú techniku tani-otoši, keď sa mu vytočil nabok. Randl štartoval po 

dvojtýždňovej pauze s individuálnym tréningom (narodenie dcéry). 

 

-100kg  Matej Hajas (VŠC DUKLA B.Bystrica) – bez umiestnenia 

 (41)  1 x prehra 

1. – Dvarby, SWE 

20´´ šido:0 chytanie ruky (chytali sa pri tom obaja) 

1´ 0:šido pasívny úchop za rukáv 

2´40´´ 0:10 osaekomi 

V úvode zápasu to bol z obidvoch strán silný, aktívny boj o úchop, pri ktorom dostali 

obaja po jednom šide. Cca v 1´40´´ padli na zem a bola z toho dlhá akcia v NW, kde 

chytil Hajasa do osaekomi, z ktorého mu ušiel avšak ostal na súperovi čakať na mate 

a ten pokračoval a stiahol ho za ruku, ktorú mu nechal nakríž pod pazuchou. Detská 

chyba v newaze. 

 

 

Záver: 

 Turnaj bol veľmi dobre obsadený s množstvom pretekárov. Ukázalo sa, že 

máme na čom popracovať do MS, resp. Univerziády. Najlepší výkon podal 

Milichovský, ktorý vo vyrovnanom boji prehral v GS. Randl a Žilka mali značný 

výpadok v príprave, čo musia dobehnúť.  

 Majorošová sa po turnaji vracala domov sama a ostatní pokračovali na OTC. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 28.7.2017                      Ján Gregor       


